
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nossos convidados para a reunião online das Células podem ter certeza; aqui é 
igual “coração de mãe”, sempre cabe mais gente! 

Nesta lição vamos começar pelo final; pelas quatro perguntas eixos do encontro 
semanal. 

 

 
1. Há alguém com quem você não se relaciona bem na família? 
 
2. Se não for em família, você tem dificuldades de relacionamento com alguém (qualquer 
tipo de dificuldade, mesmo que seja só uma simples cisma ou antipatia) no trabalho, 
escola, vizinhança ou na igreja? (Alguém terá a iniciativa de confessar ou todos 
responderão “nnnaaão...”) 
 
3. Quais danos você já sofreu ou testemunhou, de atritos em família que poderiam ser 
resolvidos com a Palavra, discipulado, conselhos e sabedoria? (Que nenhum caso citado 
fique apenas nos comentários e opiniões pessoais, mas seja imediatamente coberto por 
um versículo que ensina princípios do Reino de Deus.) 
 
4. Quantos aqui estão dispostos a se tornarem canais de Deus para o fluir de benção, 
cura, perdão, alegria e restauração? Como você se disponibiliza? Quais atos decide 
tomar? 
 
 
 
 

A FESTA 

UMA FAMÍLIA “CORAÇÃO DE MÃE” 

“Coração de mãe cabe todo mundo!”  
Quem não ouviu essa frase? Expressa, entre muitas coisas, que mãe ama a 
todos, incondicionalmente. 
Em família somos desafiados a superar as questões de relacionamento e amar, 
servir, se doar incondicionalmente. Isso é sobrenatural.  
No nosso natural, temos dificuldades para os relacionamentos.  
As emoções, muitas vezes afetadas pelos atritos em casa ou pelo histórico 
familiar, não nos deixam viver plenamente os vínculos de aliança. 

Isso pode ser mudado pela intervenção do Espírito Santo, com Seu amor e 
poder. Frutos e dons. 

 
 

 



1. Se estamos mesmo na Luz, então... 
1 João 1:7  
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e 
o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 
 
2. A Bíblia ensina que o primeiro passo pode ser por qualquer uma das partes. 
Mateus 5:23-26  
23 Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa 
contra ti, 24 deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, 
voltando, faze a tua oferta. 25 Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto 
estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de 
justiça, e sejas recolhido à prisão. 26 Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não 
pagares o último centavo. 
 
3. Antes de ocultarmos algum episódio ou de publicar para todos, precisamos dar passos 
simples e eficientes.  
Mateus 18:15-17  
15 Se teu irmão pecar [contra ti], vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu 
irmão. 16 Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo 
depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. 17 E, se ele não os atender, 
dize-o à igreja; e, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. 
 
4. O Senhor provisiona sabedoria. 
Tiago 1:5-8  
5 Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e 
nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida. 6 Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois 
o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. 7 Não suponha esse 
homem que alcançará do Senhor alguma coisa; 8 homem de ânimo dobre, inconstante em todos 
os seus caminhos. 
 
5. Há uma promessa e uma benção liberadas. Aproprie-se e avance! 
2 Coríntios 13:13  
A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com 
todos vós. 
 
Estamos aprendendo! 
Estamos crescendo. 
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